
 
 

Torvalla Bil är ett familjeföretag som startade vår verksamhet med en allbilsverkstad år 1980 och har under 
åren vuxit till 4st företag och 75 medarbetare med etablering på 3st orter i södra Stockholm: Haninge, Sätra 
och Värmdö.  
 
Vi är idag auktoriserad återförsäljare och verkstad av följande bilmärken: 
Kia, Mazda, Subaru, Suzuki, Fiat, och Jeep. 
 
Under hösten 2018 kommer vi öppna en helt ny exklusiv Kia anläggning i Albyberg, som blir Haninges nya 
bilhandelsområde. 
 
Torvalla Bil växer för varje dag och behöver förstärka vårt team inför framtiden. 
- Just söker nu en flera duktiga och motiverade medarbetare, bli en av oss!  

 

 

Biltekniker - Haninge 
 
Dina arbetsuppgifter 
Som tekniker får du brett ansvar med alltifrån felsökning och elektronik till reparationer. Som 
servicemekaniker får du arbeta med löpande service och reparationer.  
 
Din profil 
Vi söker både dig som är erfaren tekniker och dig som har mindre erfarenhet men är hungrig och vill lära 
dig mer. Gemensamt för båda tjänsterna är att du behöver ha fordonsteknisk utbildning, goda 
språkkunskaper i svenska och engelska, körkort B och ett brinnande intresse för bilar och teknik. 
 
Om du vill arbeta som senior tekniker hos oss förväntar vi oss att du har arbetat med el och felsökning, osv. 
helst på en märkesverkstad. Ange gärna i din ansökan vilka märken och system du har arbetat med.  

Vi söker tekniker både till Haninge och till vår kommande anläggning i Albyberg. 
Vi är intresserade av både service & tillbehörs-mekaniker samt seniortekniker. 
I Haninge är vi ett mekanikerteam bestående av 12 medarbetare som jobbar med Mazda, Subaru, Suzuki, 
Fiat och Jeep. (Kia t.o.m. oktober 2018) 
I Albyberg kommer det vara ett team av 5-6st mekaniker som jobbar exklusivt med Kia. 
 
Det är till fördel om man tidigare jobbat med våra varumärken, men det är inget krav. 

 
Vi erbjuder… 
-Löpande utbildning och utveckling 
-Familjärt företag med högt i tak 
-Bra personalförmåner och fast lön 

 
Ansökan 

Ange gärna i din ansökan vilka märken och system du har arbetat med. 
Mejla din ansökan eller frågor till jobb@torvallabil.se  


